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دار نزھة األلباب

إليكم بعض املفاهيم االساسية يف اإلقتصاد الدويل

االحتاد اجلمركي

تكون منطقة مجركية واحدة يف هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة واملبادالت بينها ول
.مواجهة العامل اخلارجي

:ويتم ذلك بتحقيق ثالثة شروط

.حترير التجارة بني الدول األعضاء عن طريق إلغاء الرسوم اجلمركية فيما بينها-1
. وضع تعريفة مجركية موحدة تطبقها كل الدول األعضاء على التجارة مع الدول األجنبية عن االحتاد-2

.ع احلصص املشتركة للرسوم اجلمركية اليت جتىن يف االحتاد بينها طبقا لقاعدة يتم االتفاق عليهاتوز-3

االحتكارات األجنبية

هي ظاهرة من مظاهر االستعمار السياسي واالقتصادي تتبعه الدول الكربى والغنية جتاه الدول الصغرى 
يع أو تصريف بعض املنتجات أو استثمار بعض وهي نوع من االمتياز املطلق بتصنيع أو ب. والفقرية

.اخلدمات أو احتالل بعض املناصب والوظائف؛ مما جيعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة االقتصادية

:استثمار رأس املال األجنيب

هو جلب الرأمسال األجنيب إىل البالد وخصوصا البالد الناشئة منها، وتشجيعها على االستقرار والبقاء 
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.وظيفها يف القطاعات اإلنتاجية، والستثمارها يف عمليات اقتصادية ومالية تؤمن هلا مردودا عالياًلت

باإلضافة إىل . ومن أسباب تدفق الرأمسال األجنيب وجود نظام سياسي متني، ونظام اقتصادي حر مفتوح
. ظروف دولية تساعد على ذلك

جذباً لالستثمارات األجنبية املباشرة، حيث مل تتجاوز مازالت األسواق العربية من أفقر أسواق العامل-
من إمجايل قيمة االستثمارات % 1.54م، حبصة تشكل حنو 2003مليار دوالر يف عام 8.6قيمتها 

، رغم ما يؤخذ على االستثمار األجنيب من أنه ال يأخذ بعني "الداخلة لكل بلدان العامل عن نفس العام
ادية يف الدولة اليت يدخلها، ويهتم فقط باألرباح والعوائد اليت ميكنه حتقيقها ولو االعتبار حتقيق تنمية اقتص

.على حساب االستقرار والتوازن االقتصادي

:صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

م عن موافقة معظم دول العامل غري الشيوعي يف ذلك الوقت إىل 1944متخضت اتفاقية بريتون وودز عام 
وكانت أهم أهداف . ستني ماليتني مها صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمريإنشاء مؤس

:الصندوق مايلي

.تشجيع التعاون والتشاور الدويل يف املسائل املالية والنقدية-1

.تيسري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية-2

.ف واحملافظة على حرية نظم الصرف بني الدول األعضاءالعمل على حتقيق االستقرار يف أسعار الصر-3

.وتسهم كل دولة عضو يف رأمساله بنسبة دخلها القومي وحجم جتارا الدولية
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:البنك الدويل

يقوم البنك الدويل بتمويل املشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على اإلصالحات 
.يطلق عليها اإلصالحات اهليكليةاالقتصادية طويلة املدى واليت

Freedom of Trade حرية التجارة

أي نظام التعريفة اجلمركية ال يفرق يف املعاملة بني السلع املنتجة يف اخلارج وبني السلع املماثلة املنتجة 
يبة حملياً، مبعىن أن معاملة كال النوعني من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تفرض عليها الضر

وإما ) سعر موحد للضريبة على السلع املستوردة والسلع املماثلة املنتجة حملياً(اجلمركية على قدم املساواة 
وعلى ذلك فإن املنتجني احملليني ال يتمتعون بأية محاية مصطنعة من املنافسة . أا تعفى من الضريبة كلية

ون أن تفرض الدولة الضرائب اجلمركية على بعض األجنبية، غري أن اتباع مبدأ حرية التجارة ال حيول د
الواردات ألغراض إيرادية، وإمنا شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع املماثلة املنتجة 

.حملياً
:اإلغـراق

.ظاهرة معروفة يف األسواق العاملية، تتضمن بيع أية سلعة يف دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها
بني السوق احمللية Price discrimination "متييز سعري"وعادة ما يصحب ظاهرة اإلغراق 

إذ عندما تكون السوق احمللية احتكارية، حيدد املنتج سعراً أعلى من تكاليف . للسلعة والسوق العاملية هلا
ف اإلنتاج، ومن مث اإلنتاج، وتكون السوق العاملية تنافسية، يتحدّد السعر عند مستوى أقل من تكالي

تعوِّض األرباح االحتكارية احملققة يف السوق احمللية اخلسارة النامجة عن البيع بأقل من التكلفة يف السوق 
كما أن ظاهرة اإلغراق تكون مصحوبة، بطبيعة احلال، بالتوسع يف اإلنتاج، جتاوباً مع الطلب . العاملية

وهنا حيقق املنتجون يف الدولة املغرِقة وفوراً داخلية وخارجية . العاملي فضالً عن الطلب احمللي على السلعة
وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن " بوفور اإلنتاج الكبري"نتيجة للتوسع يف الصناعة، وهي ما تسمى 

ولنجاح ظاهرة اإلغراق، إذن، البد من أن تكون . الطلب العاملي مل يدعم الطلب احمللي على السلعة



دار نزھة األلباب

عنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إىل الدول الصناعة امل
ومع . املغرِقة، وإال تالشى التمييز السعري بني السوقني، وتالشت تبعاً لذلك الفائدة املرتقبة من اإلغراق

أي وضع منطو على قيام ذلك فإن هذا املصطلح قد أصبح يستخدم، يف أغلب األحيان، يف التعبري عن
.املنافس األجنيب خبفض أسعار منتجاته عن أسعار املنتجات احمللية

.هو السلوك اإلسالمي حنو استخدام املوارد املادية يف إشباع احلاجات اإلنسانية:القتصاد اإلسالمي 

كم سلوك املسلم يف والسلوك اإلسالمي ينبثق من العقيدة اإلسالمية واألخالق اإلسالمية العامة اليت حت
.احلياة كلها

والذي مييز االقتصاد اإلسالمي عن فقه املعامالت أن فقه املعامالت هو اإلطار الشرعي لالقتصاد اإلسالمي 
.ويتناول االقتصاد اإلسالمي بالدراسة طبيعة النشاط اإلنساين الذي يتصل باإلنتاج والتوزيع واالستهالك. 

:امللكية يف اإلسالم

م أن ميلك ما يشاء مما أباح اهللا متلكه إن كان متلكه بطريق مشروع ، وتنقسم امللكية يف اإلسالم إىل للمسل
:أربعة أقسام

.امللكية الفردية-أ

.امللكية العامة-ب

.امللكية املزدوجة- ج

ملكية الدولة-د

:احلرية االقتصادية يف اإلسالم
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أساس من احلرية اإلنسانية ، ألن اإلنسان إذا مل ميتلك حريته فهو احلرية االقتصادية يف اإلسالم تقوم على
واحلرية ذه الصفة حق يكتسبه اإلنسان بدخوله اإلسالم. ال يستطيع أن ميلك حرية التصرف االقتصادي

لكن احلرية اإلنسانية ليست مطلقة؛ ألا إنسانية حمدودة بوجود اإلنسان اجلسمي وتركيبه العقلي، وهذا 
أن اإلنسان ال يستطيع أن ميارس وجوده وحريته إال يف هذا اإلطار احملدود لوجوده اإلنساين، وداخل يعين

هذه احلدود يقوم النشاط االقتصادي اإلسالمي بالوفاء حباجات اإلنسان املختلفة من الطيبات املباحة اليت 
.خلقها اهللا لالنتفاع ا

منقول لألمانة
يف للمنظمات اإلقتصادية العامليةويتبع إن شاء اهللا بتعار

معكم الطالب طوبال طالب سنة ثانية علوم اقتصادية مبلحقة اخلروبة جامعة اجلزائر هنا فضاء التقاء مجيع 
طلبة سنة ثانية علوم اقتصادية سنتبادل من خالله مجيع مواضيع االمتحانات و دروس مجيع املواد و 

2و االحصاء 2لالقتصاد الكلي واملالية و الرياضيات .... احللول االعمال التطبيقية مبختلف التمارين و
ادن من خالل هدا الفضاء ضعو طلبكم وانا هنا ونتعاون مجيعا يف .... و االحتمااالت و الفرنسية و ووو

امتىن اين قد اصلت ............ تلبية الطلبات واي طالب له درس او اي شئ خيص سنة ثانية يضعه هنا 
ة والسالم عليكم ترقبو دروس الرياضيات عن قريب اول شئ كل طالب او طالبة يضع اسم الرسال

مستعار يعرف به واسم اجلامعة و شكرا
مالحضة هدا فضاء خمصص للنضام الكالسيكي و ليس ال ام دي

االقتصاد الكلي للتحميل منقول من العضو مداين جزاه اهللا
كل خري
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http://www.megaupload.com/?d=Y4B09TAM
http://www.megaupload.com/?d=8K570IMG

http://www.megaupload.com/?d=K5YBEWI1

الكلي و اجلزئي
http://www.mediafire.com/?mmwnjeuidz1

DJABER40 : االسم
املركز اجلامعي خنشلة

االقتصاد النقدي
يرضى عنها و هن مجيع املسلمنيمن املشرفة راجية رضا اهللا ندعو اهللا ان

jeel.com/up/download.p...d560dc3676.rar-http://www.el

دروس يف املالية العامة

(اجلزء األول(دروس يف املالية العامة 

عين الذمة املالية للدولةو ت: املالية *
نفقات و إرادات: العامة *

: تعريف اإلقتصاد العام-1
هو جزء من اإلقتصاد الوطين تديره الدولة إلشباع احلاجات العامة بواسطة اإلقتطاعات اليت تفرضها أو 

خيضع لقواعد و اإلقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق ألنه غري تباديل و ال , املساعدات اليت تتلقاها 
. العرض و الطلب

: نقده*

http://www.megaupload.com/?d=Y4B09TAM
http://www.megaupload.com/?d=8K570IMG
http://www.megaupload.com/?d=K5YBEWI1
http://www.mediafire.com/?mmwnjeuidz1
http://www.el-jeel.com/up/download.php?filename=d560dc3676.rar
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: ال ميكن أن نقسم اإلقتصاد الوطين إىل قسمني: اجلانب األول -
. يهدف إىل حتقيق الربح: اخلاص 

يهدف إىل حتقيق اإلشباع احلاجات العامة ألن الدولة ميكن هلا أن حتتكر بعض النشاطات اإلقتصادية : العام 
السكك , النقل , و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كاحملروقات بالرغم دف إىل حتقيق الربح

. احلديدية

: العالقة بني األفراد و الدولة: اجلانب الثاين -
تقوم يف األساس على التبادل الذي حتكمه قوانني السوق بل حتدده الدولة يف ميزانياا و أوجه اإلتفاق و 

. و الشعب و بقرارات ممركزةأفضلية مشروع على أخر بإسم اتمع
: احلاجات العامة-2

و تسمى ...يتكون اتمع من مجاعات أو أفراد تسعى إىل إشباع حاجاا فرد بفرد كاحلاجة إىل الغذاء
أما احلاجات العامة فهي احلاجات اجلماعية ألفراد الشعب و اليت مت اإلعتراف بأا رغبة , حاجات فردية 

. امة إعترفت ا السلطة بصفة النفع العاممجاعية مثل منفعة ع
اخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساا إدارية و إقتصادية و : املنفعة العامة -3

. إجتماعية

I –تعريف املالية :
الالزمة هي علم الوسائل اليت تستطيع بواسطتها الدولة احلصول على املوارد : التعريف الكالسيكي -

هذا التعريف ساد عند اإلقطاعيني التقليديني . لتغطية نفقاا العامة عن طريق توزيع األعباء بني املواطنني 
كانت تسمى بالدولة احلارسة إال أن دور الدولة تطور بإزدياد .حني كان دور الدولة األمن و اجليش 

. فرادنفقاا نتيجة تدخلها يف نشاط كانت يف السابق حكرا على األ
هو العلم الذي يدرس جممل نشاطات الدولة اليت أصبحت تستخدم تقنيات مالية : التعريف احلديث -

( العمليات النقدية, سندات اإلستثمارات , الضرائب , امليزانية ( خاصة 
جايب و جبانبيها اإل, ينظر إليها من أا متكونة من كلمتني مالية هي الذمة املالية للدولة : إصطالحا -

السليب
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. هي ختص األشخاص العامة دون سواها: عامة ) .اإليرادات و النفقات )

Ii و نعين بالظوابط اليت جيب على : اإلعتبارات أو الضوابط اليت ختضع هلا تقدير النفقات العامة و متويلها
سلطة اإلدارة غري مطلقة الدولة مراعاا عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حني تكون

: و جيب عليها مراعاة بعض القيود و اإلعتبارات منها
هي القيود اليت جيب على الدولة أن تلتزم ا سواء كانت من الدستور أو من : اإلعتبارات القانونية )أ

. لنفقاتخمتلف القوانني اليت تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة يف شقيها اإليرادات و ا
و هي الفلسفة اليت تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها اإلقتصادية و املالية : الظوابط السياسية )ب

لغرض اإلحتفاظ على النظام اإلجتماعي القائم و بترمجة هذا التوجه يف شكل أهداف عامة يطلق عليها 
. السياسة املالية للدولة

ولة ان تؤخذ بتقديراا عند فرض الضرائب أو عند إنفاق احلالة تفرض على الد: الظوابط اإلقتصادية ) ج
اإلقتصادية العامة ففي حالة ركود اإلقتصاد فإنه جيب على الدولة أن تعمل على التوسيع يف النفقة عكس 

. حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب
ل اليت تصاغ ا القواعد القانونية الواجبة اإلتباع سواء هي األساليب و األشكا: اإلعتبارات الفنية ) د

عند اإلنفاق أو عند إجياد املوارد املالية الالزمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و خمتلف القوانني اجلبائية 
. أو الضريبية

اد إشباعها و اليت خيتلف مفهوم النفقات العامة بإختالف مفهوم احلاجات العامة اليت ير: النفقات العامة *
بدورها ختتلف من نظام سياسي ألخر و عليه فإننا نقول أن اجلدال الزال قائما حول مفهوم و خصائص و 

دور النفقات العامة فإذا كانت احلاجات العامة تتميز بشموليتها لكوا تسع مجيع املواطنني فإا كذلك 
قدامى يرون أن النفقة جيب أن ال تؤثر يف احلياة دائمة ومستمرة و غري قابلة للتجزئة فاإلقتصاديون ال

هذا املفهزم مل جيد صدى , جيب أن تكون النفقة حيادية و التتغري , اإلقتصادية و ال حىت يف حياة اتمع 
تؤثر مبوجبها على الدولة يف الدورة , عند املفكرين القانونيني املعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة 

.ؤثر ااإلقتصادية و تت
صرف لدولة أو إحدى هيئاا العمومية مبلغا من املال لغرض إشباع احلاجات : تعريف النفقة العامة *
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: العامة إلعتبار النفقة العامة جيب توافر عنصرين مها
. أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها-1
. أن يقصد من النفقة العامة حتقيق منفعة عامة-2
تنقسم النفقات إىل عدة أقسام و ذلك بالنظر إىل فترات صرفها لغرضها و لنوع : نفقة العامة أقسام ال*

. اهليئة القائمة ا
: تقسم إىل نوعني: من حيث فترات صرفها ) أ

. هي النفقات الالزمة كاملرتبات و األجور: نفقات عامة -1
ريء معني كالزالزلكالنفقات املرصدة لغرض مواجهة طا: نفقات غري عادية -2
: من حيث اآلثار اإلقتصادية املترتبة عنها) ب
. نفقات منتجة كاإلستثمار يف السكك احلديدية اليت تقوم به الدولة-1

. نفقات غري منتجة كالنفقات املدرجة لغرض تعبيد الطرق-2
. إال أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إىل املنفعة

. اليت ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كاإلعانات اإلجتماعيةهي: نفقات نافعة -1

اللجوء إىل احلسابات اخلاصة-

امليزانية

هي الوثيقة اليت حتظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاا و إيراداا : تعريفها *
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. السنوية معتربا أن هذه التقديرات موضوعات ال بد منها
: اخلصائص اقانونية للنفقات العامة*

باإلضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و دف إىل حتقيق مصلحة عامة فإنه 
: يستوجب

. و هو إلجراء الذي يقوم به األمر بالصرف و يترتب مبوجبه دين على الدولة: اإللتزام بالدفع )أ
و الذي يعترب دينا نتيجة اإللتزام املذكور أعاله:حتديد املبلغ املراد دفعه ) ب
و يتمثل يف أمر كتايب يوجه األمر بالصرف إىل احملاسب ليدفع املبلغ احملدد للجهة املعنية: األمر بالدفع ) ج
.
و يتم ذلك بناء على األمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية الالزمة للدين املراد : صرف النفقة ) د

تسديده
املتعلق باحملاسبة 1990أوت 15املؤرخ يف 03.90/21يف املادة : تعريف املشرع اجلزائري -

العمومية الوثيقة اليت تقدرو ترخص للسنة املالية جمموع اإليرادات و النفقات اخلاصة بالتسيري و اإلستثمار
.

فاق عكس حالة التضخم الذي الكساد ميكن اإلن, الضرائب تعترب أداة لتحريك العجلة اإلقتصادية -
. يتدخل عندها املشرع بالضرائب إلمتصاص الفائض

النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة اهليكلية لإليرادات العامة ففي النظام : العوامل السياسية -3
ن اجلانب اإلشتراكي نسبة قليلة من اإليرادات اليت تأيت من الضرائب عكس النظام الرامسايل فهو يتخلى ع

النظام االشتراكي ال يعطي امهية للضرائب كمورد اساسي , اخلاص للدولة فرض الضرائب , اإلجتماعي 
للضرائب بل احملروقات و املوارد و كانت تغطي العجز و من مث العوامل السياسية اليت تؤثر يف نظام الدولة

.

: بالنسبة للنفقات) ب
زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي اىل حتسني القدرة الئرائية و يؤثر يف نقص : االجتماعية العوامل-1

النفقات تقدمي االعانات بطريقة مباشرة او غري مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب الا تشغل يد 
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يد الديون مع تاخري تسد, اعادة اجلدولة , عاملة كبرية و تدعمها ماديا كقطاع الفالحة او الصناعة 
. الفائدة

املشرع يتدخل من خالل النفقة العامة للتاثري يف االنتاج بطريقة مباشرة او غري : العوامل االقتصادية -2
. مباشرة

ان تطور وظيفة الدولة و باالخص عد احلرب العاملية : األوجه اإلقتصادية و االجتماعية لتوازن امليزانية *
سوفيايت له أثر كبري يف امليزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك .شتراكي بقوة يف إ الثانية وظهور النظام اإل

التغيري اجلذري ملفهوم امليزانية وحتولت إىل اداة فعالة لتنفيذ خمتلف وظائف الدولة االجتماعية منها و 
اا فالعالقة االقتصادية النه من خالل امليزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بني خمتلف نفق

بني النظام السياسي املنتهج و امليزانية عالقة متبادلة حبيث يؤثر منو و تطور احدمها على طبيعة التغريات 
. اليت ستحدث حتما على االخر

تعترب امليزانية متوازنة إذا كانت جمموع النفقات تساوي جمموع اإلرادات املساواة : توازن امليزانية -1
زيادة يف اإلرادات عن النفقات يعين ان املواطنني املكلفني بالضريبة قد حتملوا عبئا ماليا احلسابية الن كل 

منها و العكس كذلك غري معقول الن كل نقص يف االرادات عن النفقات جيب . خالل السنة االقتصادية 
تصاديون التقليديون لقد دافع االق. على الدولة تغطيته خالل السنة و اال اصبحت امليزانية يف حالة العجز 

كثريا على مبادء توازن امليزانية لدرجة ام يبعتربون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة 
. ميزانية و اعتربوا ان وجود عجز يؤدي اىل خطر مزدوج

يتمثل يف االفالس الن الدولة تكون مضطرة للجوء للالستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و يف هذه -1
الة فانه يستوجب عليها مستقبال تسديد ليس فقط القرض و امنا فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا احل

. ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر ال حمال على امليزانية املقبلة
هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون : خلطر عدم توازن امليزانية يف حالة العجز -2

يقية و ذلك قصد حتقيق املوازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي اىل التضخم النقدي أي تزايد تغطية حق
كمية النقود املطروحة للتداول على السلع املوجودة يف السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع يف االسعار 

تصاديون غال ان خطر هذا التضخم ال يكون باجلدة اليت يتصورها االق, و اخنفاض يف قيمة النقود 
التقليديون إذا كانسبب اللجوء اىل االصدار النقدي هو اجياد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من 

الزمن يف زيادة االنتاج الوطين و رمبا ستكون مسامهتها يف زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية 
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ة العادة توازن امليزانية و ال يكون ذلك اال املهم إذا هو توازن االقتصادي العام النه هو الضمانة االساسي
من خالل ترشيد النفقات و من خالل رقابة صارمة و صحيحة لعملية االنفاق قصد خلق قدرة شرائية 

. جديدة

منقول من العضو اميقووووو ريب حيفظو ويوفقو

الكتاب الرائع يف املالية العامة للدكتور حممد حلمي

http://www.mediafire.com/file/jwyzwt...مراد20%ملي.rar

ملني جزاه اهللا كل خري. منقول من االخ ب

عداد األستاذ عقبة عبد الالوي سالسل وحلوهلا وحماضرات يف مقياس االقتصاد الكلي للسنة الثانية من ا
: جزاه اهللا كل خري

: هذه الروابط
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